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SLOVO NA ÚVOD
Milí seniori !
Po Vianociach nasledujú fašiangy. Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy.
Sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového
pôstu, ktorý vrcholí Veľkonočnými sviatkami.
Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Každú nedeľu sa konali tanečné zábavy alebo bály. A na
záver prišla tá najslávnostnejšia zábava, koniec
fašiangov so sprievodom, s obchádzaním domov
a neodmysliteľným pochovávaním basy.
Tento rok teda veselice nebudú, ale pripomenúť
si fašiangy ako obdobie jedla a zábavy od Troch
kráľov do Popolcovej stredy sme si v “bublinách“ mohli.
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Z histórie fašiangových zvykov v našej obci
Vďaka Marienke Lenghartovej si opäť pripomenieme fašiangové zvyky z publikácie Rastislavice 2006, ktorá mapuje históriu obce a jej obyvateľov od roku 1936 do roku 2006. Na jej obsahu pracovali vtedajší starosta obce Richard Kraus, Mária Lenghartová a vtedajší poslanci
obecného zastupiteľstva. Publikáciu venovali pamiatke našich predkov a na šťastnú budúcnosť
potomkov, pri príležitosti vstupu do tretieho tisícročia a k 70. výročiu osamostatnenia obce.
Pracovalo sa na nej od roku 1999 do 11. 6. 2006.
Uvedená publikácia nebola vydaná knižne, ale pre nás má nesmiernu hodnotu, lebo v nej nachádzame našu bezprostrednú minulosť – mladosť, zvyky a spomienky na našich blízkych.

FAŠIANGY A PREDVEĽKONOČNÝ ČAS
Fašiangy boli časom zábav, veselia, svadieb a vyvrcholili sprievodom masiek a maškarným plesom, ktorý sa
vyznačoval príchodom 5 – 10 masiek z radov občanov.
Čím bola maska zábavnejšia, tým bola lepšie ocenená.
Po zábave nasledovala popolcová streda. Na rannej
omši kňaz potrel veriacim čelo popolom. Najbližšia nedeľa bola prvou pôstnou nedeľou. Pôstnych nedieľ bolo
päť. Dva týždne pred Veľkou nocou je Smrtná nedeľa,
ktorá začínala symbolickým vynesením zimy z chotára.
Dievčatá pripravili slamenú figúru – MORENU, ktorú
obliekli do ženských šiat a spievajúc ju nosili po dedine. Nakoniec ju hodili do vody alebo spálili.
Týždeň pred Veľkou nocou začínalo obdobie Veľkého týždňa. Na kvetnú nedeľu bolo všeobecne rozšírené svätenie rozvinutých vŕbových prútov – bahniatok, ktoré sa v domácnostiach
používali ako ochrana pred búrkou, alebo pri ochorení člena rodiny. Na halúzky sa povešali
pestrofarebné stuhy a krepové papieriky a oznamovali, že o týždeň bude Veľká noc, a pritom
spievali:
Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela
Dala som ich svätému Jánu
Aby odomykal nebeskú bránu.....
V týchto dňoch si chlapci pripravovali korbáče na polievačku a dievčatá si pre polievačov pripravovali vajíčka, ktoré farbili odvarom z kôry divej jablone, ovsenej slamy a rasce, alebo používali cviklu a usušené orechové šupy.
Dni Veľkého týždňa pokračovali Zeleným štvrtkom, Veľkým piatkom a Bielou sobotou. Na
Zelený štvrtok sa dievčatá a ženy chodili umývať pod zelenú vŕbu, aby boli bystré, zdravé a veselé po celý rok. Veľká noc alebo veľkonočné sviatky alebo Pascha je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži.
Gazdinky pripravovali slávnostné pohostenie, na sobotňajší večer huspeninu, kto mal aj klobásku a veľkonočný nedeľný obed začínal údenou šunkou s chrenom a vajíčkami a nesmel
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chýbať ani „baranček“ – koláč z chlebového alebo koláčového cesta. Tento symbolizoval nový
život z nadchádzajúcej bohatej úrody.
Veľkonočný pondelok bol v znamení oblievačky a šibačky. Počas tanečnej zábavy organizovanej požiarnikmi sa začalo polievať už po polnoci priamo v tanečnej sále. Bol koniec pôstu,
oddychu a začali sa práce na poliach.
Zvyky a obrady fašiangov symbolizujú okrem prechodu zimy do jari aj činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti. Slovo FAŠIANG pochádza z nemčiny – v preklade „posledný nápoj“.
Odkazuje tak na príchod pôstneho obdobia pred Veľkou nocou V Čechách sa používa označenie MASOPUST, čiže koniec jedenia mäsa. Bol to sviatok jedla. Priam rituálny charakter malo
vyprážané pečivo – šišky, pampúšiky, fánky, guľky, milosti či herouky a iné. Tradovalo sa, že
kto sa poriadne nenaje, bude hladný celý rok.
Spracovala Mgr. G. Kuklišová

Popolcová alebo škaredá streda
Popolcová, alebo škaredá streda, je v kresťanskom kalendári prvý deň pôstneho obdobia. Jej
termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou, no do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, takže
je to 46. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Tento rok pripadá na 17. februára.
Popolcová streda je deň, keď sa končia fašiangy, bujaré sprievody i sýte jedlá a začína sa obdobie veľkého kresťanského pôstu. Na Slovensku sme si tento rok fašiangové sprievody museli
odpustiť.
V domácnostiach sa všetok riad vyumýval od mastnoty fašiangových jedál a do stravy sa zaradili kyslé mliečne polievky a cestoviny, prípadne ryby. Podľa starého zvyku sa na Popolcovú
stredu jedla pôstna polievka a cestoviny s makom. Názov dňa pochádza zo zvyku páliť bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy kňaz veriacim urobí popolom na čelo krížik.

Tento symbol sa vzťahuje na blízkovýchodnú tradíciu sypania si popola na hlavu na znamenie pokánia pred Bohom.
Označenie popolom je sprevádzané slovami:
„Prach si a na prach sa obrátiš.“

V rímskokatolíckej cirkvi je Popolcová streda spolu s Veľkým piatkom jedným z dvoch dní
prísneho pôstu.
Škaredou sa nazýva preto, že v tento deň sa nosili staré, škaredé, aj roztrhané šaty. Pôvodne počas bohoslužby na Popolcovú stredu prichádzali do chrámu bosí hriešnici, oblečení
iba vo vrecovine a skutočne si sypali popol na hlavu, aby tak vyjadrili, že začínajú svoju cestu
pokánia.
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Voľakedy boli tieto dni späté aj s množstvom zvykov a rituálov. Vyvrcholením fašiangového
obdobia boli od nepamäti tri posledné dni, takzvané “ostatky”. Vtedy sa bolo treba naposledy
do vôle vytancovať, pozabávať a dosýta sa najesť pred dlhým pôstom.
Prevzaté z internetu

Pôstne zamyslenie
Milí seniori,
napriek pandémii, ktorú zažívame už príliš dlho, sa blíži Veľká noc a my ju už po druhýkrát
budeme prežívať celkom inak, ako sme zvyknutí. Teraz nemyslím na to, že by sme mali vypekať zákusky, upratovať, umývať okná. Nakoniec, ani nebudeme mať príležitosť privítať hostí
alebo polievačov a ponúknuť ich tým, čo sme pripravili. Ba s veľkou pravdepodobnosťou sa
nestretneme ani v kostole. Mnohým z nás to bude veľmi chýbať. Veľká noc je cirkevný sviatok,
ktorý pre nás veľa znamená.
Tak, ako je adventné obdobie prípravou na Vianoce, prípravou na Veľkonočné sviatky je pôst.
Je to čas od Popolcovej stredy až po Veľký piatok. Spolu 40 dní, čo nie je krátky čas, ale
potrebný na to, aby sme sa pripravili na slávenie sviatku, ktorý sa považuje za najväčší
cirkevný sviatok a ktorý nám pripomína, že Ježiš Kristus sa obetoval a položil za nás to najvzácnejšie v našom ponímaní – svoj život.
Z biblie vieme, že Ježiš sa pred svojím ukrižovaním pôstil a modlil na púšti práve 40 dní. Vedel,
čo ho čaká, a preto to bolo preňho veľmi ťažké obdobie. Aj my máme možnosť zúčastniť sa
na jeho utrpení, aj keď len symbolicky. Nemusíme držať hladovku, v našom veku by to ani
nebolo prospešné pre naše zdravie. Môžeme si však nájsť niečo, čo si odoprieme. Niečo, čoho
sa ťažšie vzdávame, aby sme si pripomenuli utrpenie, ktoré zažíval Ježiš. Dôvod, prečo sa
chceme pôstiť, by nemal byť pôst samotný, ako nejaká skúška pevnej vôle. Mal by vychádzať
zo srdca, aby sme si každý deň pripomínali, čo je jeho zmyslom. A aby sme sa pritom zamýšľali aj nad sebou, nad zmyslom života, nad tým, akí sme, ako konáme…
Milí priatelia, keď budete toto čítať, pôst už bude v pokročilom čase. Nikdy však nie je neskoro.
Začať môžeme hocikedy. Dôležité je len začať. Toto nešťastné pandemické obdobie nám poskytuje viac času, samoty a možností na premýšľanie. Čas upratať si svoje myšlienky v sebe,
vo svojom vnútri. Je to aj príležitosť uvedomiť si pravú hodnotu Veľkonočných sviatkov a
pripraviť sa na ne aj po duchovnej stránke.
Prajem Vám, aby ste prežívali krásne Veľkonočné sviatky v pokoji, radosti, pri dobrom zdraví
a tešili sa z Ježišovho vzkriesenia.
Dagmar Gonosová

Informácie zo zastupiteľstva
Život v obci riadi samospráva. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony, ktorými sa riadia následne všetci obyvatelia. Mali by sme sa o prácu zastupiteľstva zaujímať, lebo
od toho sa odvíja naša spokojnosť a možnosť participovať na riadení. V čase pandémie, keď sa
nemôžeme zúčastňovať na zasadnutiach z dôvodu epidemiologického tak, treba sledovať audio
nahrávky a zápisnice zo zasadnutí na webovej stránke www.obecrastislavice.sk.
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Na tomto mieste, v minulom čísle, boli zverejnené informácie zo 16. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo korešpondenčným spôsobom hlasovania – per rollam, teda neverejne, z dôvodu pandémie a riešilo návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR.
Nasledujúce zasadnutia v poradí 17. a 18. a udalosti s tým
spojené, skúsim popísať zjednodušene, formou komentára, chronologicky, tak ako za sebou nasledovali.
Dňa 1.12. 2020 boli na úradnej tabuli, na obecnej webovej stránke, vyvesené 4 návrhy Všeobecne záväzných nariadení - Doplnok VZN o zvýšení poplatku za odpady, VZN o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a jubilujúcim občanom, návrh Požiarneho poriadku a návrh
rozpočtu obce na roky 2021 – 2023.
V zmysle zákona o obecnom zriadení sa návrhy nariadení po vyvesení do 10 dní môžu pripomienkovať. Po preštudovaní návrhov som podala 2 pripomienky a 1 upozornenie:
1. Prvá pripomienka sa týkala návrhu zvýšenia poplatkov za odpady, ktoré sa mali v roku 2021
zvýšiť na 25 eur na osobu. Tu som navrhovala prijať určité kompenzácie, teda percentuálne
zníženie pre skupiny obyvateľov - seniorov a deti do 6 rokov, tak ako to majú spracované
v niektorých obciach na okolí a v rámci zákona, ktorý to umožňuje.
2. Druhá sa týkala rozpočtu, kde neboli pomenované jednotlivé položky, zle bol umiestnený
na webovej stránke – nebol bezprostredne prístupný na prezeranie, mala som tiež otázky
týkajúce sa platov zamestnancov OcÚ a ešte ma zaujímal dôvod nečerpania položky v sume
2000 Eur na sociálne účely.
3. Ďalej som ešte upozornila na protiprávnosť Doplnku 2/2019 o dani z nehnuteľnosti, ktorý
bol prijatý v roku 2019 a podmieňuje zníženie dane pre seniorov nad 70 rokov o 30 %,
trvalým pobytom v obci 10 rokov. Podmienka trvalého pobytu je v rozpore so zákonom!
Rokovanie 17. zastupiteľstva, nebolo zverejnené a až zo zápisnice je možné dozvedieť sa, že
prebehlo dňa 16. 12. 2020 per rollam - teda korešpondenčne, hoci zákon uvádza, že aj v prípade pandémie, sa musí umožniť prítomnosť obyvateľov na rokovaní, či už video alebo audio
nahrávkou.
Zo zápisnice na webovej stránke – viď
http://www.obecrastislavice.sk/e_download.php?file=data/editor/100sk_57.pdf&original=Z%C3%A1pisnica%2017.OZ.pdf možno zistiť, že výsledkom rokovania je:
• schválenie VZN 1/2020 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom od 70 rokov každých 5 rokov (20 Eurovou sumou).
• neschválenie doplnku, ktorým sa zvyšujú poplatky za komunálne odpady. Bol síce
schválený nadpolovičnou väčšinou, ale na prijatie nariadenia sú potrebné 3/5 prítomných
poslancov, čomu nezodpovedal počet poslancov hlasujúcich za návrh. Z toho vyplýva, že
sa platba za odpady v roku 2021 nezvyšuje.
• nebol schválený ani rozpočet a ani Požiarny poriadok.
Preto bolo zvolané na 29. 12. 2020 ďalšie zasadnutie, v poradí 18., ako neplánované. Vzhľadom
k tomu, že na 17. zastupiteľstve nebola riešená moja pripomienka o úprave Doplnku o dani
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z nehnuteľnosti a nebola ani zaradená do programu na 18. zasadnutie, zaslala som starostovi
a všetkým poslancom list s upozornením, že:
1. Občania chcú počuť z rokovania audio nahrávku ako ukladá zákon
2. Je nutné rokovať o úprave doplnku o dani z nehnuteľnosti a dať ho do súladu so zákonom.
Dňa 29. 12. 2020 prebehlo neplánované 18. rokovanie OZ, ktoré si je možné vypočuť na stránke
https://www.youtube.com/watch?v=Ps83WuDXFbo&feature=youtu.be,
s nasledovným výsledkom.:
• Rozpočet ma roky 2021 – 2023 bol opäť neschválený
• Finančná výpomoc pre Klub dôchodcov bola schválená vo výške 500 Eur
• Požiarny poriadok bol opäť neschválený
• Doplnok 2/2019 k VZN 3/2015 o dani z nehnuteľnosti bol zrušený!!
K zrušeniu doplnku o dani z nehnuteľnosti uvádzam stanovisko právnej poradne ZOMOS-u:
(Združenie občanov miest a obcí Slovenska):
Prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce sa musí riadiť postupom podľa § 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení. Tento postup sa musí dodržať aj pri akejkoľvek zmene alebo zrušení už prijatého VZN, a to preto, lebo do existujúceho VZN možno zasahovať len rovnakou formou, teda všeobecne
záväzným nariadením (ktoré mení, dopĺňa alebo ruší pôvodné VZN). Uznesenie je akt obecného zastupiteľstva, záväzný len dovnútra obce, zatiaľ čo VZN má účinky (aj) voči tretím osobám.
Nezákonnosť nemožno odstrániť ďalšou nezákonnosťou. Je potrebné postupovať ako pri každom inom
VZN, teda pripraviť (v prípade prokurátorského upozornenia aj s obsahom navrhovaným prokurátorom)
a zverejniť návrh. Ďalej schváliť požadovanou väčšinou na OZ a potom vyhlásiť. Preto nemožno

existujúce VZN (hoci samo o sebe je podľa všetkého nezákonné) zrušiť len uznesením obecného zastupiteľstva (bez ohľadu na to, či sa tak stalo hoci aj väčšinou, potrebnou na prijatie
VZN).
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M
Z toho vyplýva, že uvedený dodatok bol zrušený nie v súlade so zákonom, lebo nebol dodržaný postup - návrh, pripomienkovanie a úpravy alebo zrušenie v zmysle zákona
o obecnom zriadení a aj v zmysle Rokovacieho poriadku.
Na toto stanovisko som upozornila poslancov i starostu a čakala som, že sa tým budú zaoberať
na 19. zastupiteľstve, naplánovanom na január 2021. Plánované zasadnutie OZ v januári 2021
bolo zrušené a doteraz sa neuskutočnilo. Musíme si teda počkať, aký postoj k tomuto stanovisku
prijmú poslanci na najbližšom zastupiteľstve.
Okrem toho som písomne predložila i niekoľko otázok do diskusie, ktoré sa týkali rozpočtu,
sociálnej sféry a priebehu rokovania OZ, keďže zastupiteľstvá sú neverejné, ale napriek prísľubu písomných odpovedí v zmysle audio nahrávky, som nijakú odpoveď nedostala.
Záverom predkladám v tabuľke prehľadnú informáciu o tom ako je to s úľavami na dani z nehnuteľnosti v náhodne vybratých okolitých obciach.
Dúfam, že sa táto situácia vyrieši k spokojnosti seniorov a v roku 2022 bude aj v Rastislaviciach úľava na dani schválená úpravou Doplnku 2/2019 v zmysle zákona.
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Jatov
Poľný Kesov
Komjatice
Veľký Kýr
Šurany
Maňa
Palárikovo
Mojzesovo
Michal nad Žitavou
Bánov
Rastislavice
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Percentuálna zľava
50 %
30 %
50 %
50 %
50 %
30 %
50 %
40 %
50 %
50 %
0%

občania
ZŤP
ZŤP a seniori nad 70 rokov
ZŤP a seniori nad 72 rokov
ZŤP a seniori nad 70 rokov
ZŤP a seniori nad 70 rokov
ZŤP a seniori nad 70 rokov
ZŤP a seniori nad 65 rokov
ZŤP a seniori nad 70 rokov
ZŤP
ZŤP a seniori nad 65 rokov
-------------------Mgr. G. Kuklišová

20. 2. 2021

Darček od občianskeho združenia Máme radi Rastislavice o. z.
Milí priatelia, občania Rastislavíc,
združeniu Máme radi Rastislavice o. z. záleží na vašom zdraví, a preto sme
sa rozhodli aj my pomôcť nákupom respirátorov.
V priebehu najbližších dní vám budú do schránok distribuované respirátory.
Budú doručované do každej domácnosti. Touto cestou chceme zvýšiť vašu
ochranu pri nevyhnutnom nákupe alebo návšteve lekára.
Rozhodli sme sa, že na nákup použijeme peniaze, ktoré boli pôvodne pripravené na strechu KD.
Keďže obec plánuje rekonštruovať kultúrny dom zo schváleného projektu, využijeme peniaze
na pomoc občanom v tejto neľahkej dobe.
Prosíme vás o trpezlivosť, naši členovia ich začnú distribuovať už počas víkendu.
Do každej domácnosti doručíme balíček s 2 kusmi hygienicky zabalených respirátorov pre dospelých. Domácnosť s jednou osobou dostane 1 kus. Ak má domácnosť viac ako dve dospelé
osoby, prosíme, kontaktujte nás v správe.
V prípade otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.
Dávajte si na seba pozor. Prajeme pevné zdravie všetkým.
Pozdravuje vás J. Králiková a Ľ. Pauková

Okrem toho združenie ponúka pomoc pre občanov aj nasledovným oznamom:
Milí priatelia,
oznamujeme, že Fakultná nemocnica v Nitre spustila register na očkovanie proti Covid aj pre
náhradníkov. Registrovať sa môžete na odkaze, ktorý pridávame. Treba si vopred pripraviť dotazník pred podaním očkovacej látky a Poučenie a písomný informovaný súhlas. Ak potrebujete pomoc, dajte nám vedieť. Pomôžeme s registráciou aj vytlačením potrebných dokumentov. https://fnnitra.sk/ockovanie-nahradnici/
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Registrovať sa dá aj na telefónnom čísle 0800 174 174. Linky sú však vyťažené a môže trvať
aj niekoľko minút, kým sa vám ozve operátor.
Nutnosťou je vedieť sa dostaviť na očkovacie miesto do 30 minút, od zavolania! Očkovanie
náhradníkov prebieha od 13:30-14:15 hod.
Podmienky:
A. osoby s vekom najmenej 65 rokov, alebo
B. osoby bez ohľadu na vek, ktoré spĺňajú jedno z nasledovných kritérií:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onkologický pacient v štádiu liečby ochorenia,
s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
s transplantáciou solídnych orgánov,
s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D, v minulosti
liečený pre závažnú formu sepsy, alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej
poruchy,
s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
s extrémnou obezitou - BMI vyšší ako 35,
so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
s cirhózou pečene,
so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú
liečbu,
so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia
gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,
s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií
(významné riziko šírenia ochorenia),
so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce
biologickú liečbu,
so závažnými poruchami hemokoagulácie,
so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).
Prevzaté z facebookovej stránky občianskeho združenia MRR

Je vakcína proti vírusu COVID-19 bezpečná?
Bude to čoskoro rok, ako sa začala šíriť pandémia ochorenia COVID-19, ktorá úplne zmenila
naše životy. Naučili sme sa chrániť a vieme čo máme robiť, aby sme sa tomuto nákazlivému
vírusu vyhli. Absolvovali sme testovanie, ktoré prebehlo v našej obci už viackrát. Ubezpečilo
nás to, že zatiaľ sme zdraví, ale akonáhle vyjdeme na ulicu, do obchodu, na poštu alebo sa s
niekým stretneme, znovu sme ohrození. Preto ako svetlo v tuneli prišla vakcína, ktorá by šírenie
8
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vírusu mala zastaviť. Čakali sme na ňu dlhé mesiace, a teraz, keď je už k dispozícii, veľa ľudí
jej nedôveruje a zaočkovania sa obáva.
Z čoho vlastne naše obavy vyplývajú? Je veľa otázok, ktoré si ľudia kladú, keď uvažujú, či sa
dajú zaočkovať alebo nie. Jednou z nich je napríklad aj to, či môže byť vakcína plnohodnotná,
keď vývoj nových liekov bežne trvá aj niekoľko rokov a vakcína na Covid bola vyvinutá za
necelý rok? Vzhľadom na naliehavú situáciu viaceré vedecké tímy na celom svete vyvinuli
obrovské úsilie, aby bola vakcína k dispozícii čím skôr. Napokon sa im to podarilo ani nie za
jeden rok. Ako je to možné? Tak, že sa prednostne sústredili na tento program. Jednotlivé fázy
vývoja vakcíny museli vykonávať súbežne, investovať obrovské finančné prostriedky a čím
skôr začať s klinickým testovaním. Skrátili sa aj schvaľovacie lehoty uvedenia na trh, pričom
nevyhnutnou podmienkou bola bezpečnosť a účinnosť. Takto sa vo svete v krátkom čase vyvinuli viaceré vakcíny. Majú vyše 90 % účinnosť a takmer žiadne vedľajšie účinky.
Ľudia sa tiež obávajú, že vakcína môže mať nežiaduce vedľajšie účinky, a že môže narobiť
väčšie škody, ako vírus samotný. Každá nová vakcína však musí prejsť klinickými skúškami
na dobrovoľníkoch, a sú to tisícky pacientov (konkrétne vakcína od firmy Pfizer, ktorou sa
očkujú aj Slováci, bola klinicky skúšaná na 40 000 dobrovoľníkoch). Pri tomto testovaní sa
veľmi pozorne sledujú všetky následky a vedľajšie účinky. Ojedinele sa vyskytli aj takéto prípady, ale po podrobnom prieskume sa zistilo, že ťažkosti nespôsobila vakcína, ale zlý zdravotný
stav dobrovoľníka. Sú ľudia, ktorí takéto informácie zneužívajú a zverejňujú ich na sociálnych
sieťach ako poplašné správy. O korona víruse všeobecne koluje množstvo dezinformácií, preto
je dôležité, aby sme v tejto súvislosti získavali aktuálne informácie výlučne z hodnoverných
zdrojov.
Medzi výhradami, kvôli ktorým sa ľudia obávajú očkovania, patrí aj nedôvera v účinnosť
vakcíny. Či na ňu budú reagovať všetci rovnako, či sa nevyskytnú nežiadúce vedľajšie účinky,
či bude vakcína rovnako chrániť aj starých alebo obéznych ľudí, ako dlho bude získaná imunita
trvať a po akom čase bude potrebné preočkovanie. Je veľa otázok, na ktoré ani renomovaní
vedci zatiaľ nepoznajú odpovede. Tie spoznáme až v priebehu času. Teraz bolo najdôležitejšie
vyrobiť účinnú a hlavne bezpečnú očkovaciu látku. Vakcíny, ktorými sa na Slovensku očkuje
toto kritérium zdá sa spĺňajú. Na druhej strane vírus mutuje, mení svoju podobu a je stále zákernejší. Napáda už aj malé deti, je oveľa agresívnejší a šíri sa rýchlejšie.
Hovorí sa, že tzv. „kolektívnu imunitu“ získame, ak sa dá zaočkovať aspoň 75 % všetkých
obyvateľov. Vtedy by mala pandémia postupne vymiznúť. Prispejme aj my svojou troškou a
zvážme túto možnosť.
Spracovala Dagmar Gonosová

Touto cestou,
združeniu Máme radi Rastislavice,
za ochotu a starostlivosť, v mene seniorov,
veľmi pekne ďakujeme.
Poďakovanie patrí celému tímu
za nápad a doručenie respirátorov:
1. Ľudmila Pauková
2. Juraj Pauko
3. Jana Králiková
4. Vladimír Králik
5. Michaela Mokrášová
6. Juraj Mokráš
7. Miroslava Molnárová
8. Marián Molnár
9
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SČÍTANIE OBYVATEĽOV – pomoc pre tých, ktorí to potrebujú
Máme radi Rastislavice o. z. ponúka seniorom i pomoc pri sčítaní obyvateľov,
nakoľko sa sčítanie realizuje elektronicky. Kto má o túto pomoc záujem,
stačí zavolať na dole uvedené telefónne čísla a všetko sa vybaví telefonicky.
Pani Pauková a Králiková vás prezvonia – aby ste si nemíňali kredit a budú
vám klásť otázky, na ktoré budete odpovedať a tým vykonajú sčítanie za vás.

V prípade akéhokoľvek záujmu – či o očkovanie, alebo o sčítanie,
volajte
po 18,00 hod. na telefónne čísla
Ľudmila Pauková 0907 774 859
Jana Králiková
0907 686 206
Poďakovanie patrí aj Obci Rastislavice, ktorá zabezpečila pre seniorov nad
65 rokov respirátory FFP2 a doručila ich do poštových schránok

6 000 krokov denne vám zmení život
Chôdza je najprirodzenejší ľudský pohyb, ktorým sa ľudia presúvali na kratšie
alebo dlhšie vzdialenosti tisícky rokov.
S rozvojom dopravy a s technologickým
pokrokom sa táto ľudská aktivita znížila
na minimum. Potreba
rýchleho presunu z
miesta na miesto pomocou dopravných prostriedkov sa stala nevyhnutnosťou, a tak sa z
človeka chodiaceho stal
človek sediaci. A tiež
obézny. S tým súvisí riziko vzniku cukrovky,
infarktu, či mozgovej

mŕtvice, vysokého tlaku a ďalších civilizačných chorôb.
Zdá sa nám, že chodíme dosť. Veď pracujeme v záhrade, varíme, pohybujeme
sa po dome i po dvore a pod. Lenže aby
sa táto aktivita prejavila aj
na našom zdraví, potrebujeme súvislú chôdzu. Najťažšie je začať. Po určitom
čase príde odmena – výrazné zlepšenie v mnohých
ohľadoch, a potom sa budete tešiť, že ste začali a
bude vás to viac lákať.
Významným kladom je aj
vplyv chôdze na redukciu
10

ČASOPIS PRE SENIOROV RASTISLAVÍC

FEBRUÁR 2021

tuku, pretože chôdza predstavuje najprirodzenejšiu cestu k jeho efektívnemu
spaľovaniu. Ďalej zlepšuje naše zdravie
a kondíciu, znižuje riziko ochorenia
srdca a ciev, ktoré v súčasnej dobe predstavuje jednu z najčastejších príčin
úmrtí. Chôdza spevňuje kosti a bráni
osteoporóze, skvalitňuje spánok, má
kladný vplyv na psychiku a vôbec na
všetky ochorenia, na ktoré sme my seniori náchylnejší.
Koľko by sme mali chodiť, aby sme dosiahli uvedené výsledky? Donedávna sa
odporúčalo 10 000 krokov, v súčasnosti
sa však tento počet znížil na 6 000 krokov, pretože vyššia dávka bola jednak
ťažko dosiahnuteľná a jednak trochu
prehnaná. Dôležitá je aj rýchlosť chôdze. Predovšetkým ju treba prirodzene
prispôsobiť našim možnostiam, kondícii
a zdravotnému stavu. So zlepšujúcou sa
kondíciou sa bude pomaly zvyšovať aj
tempo vašej chôdze. Odporúčaná rýchlosť je 4 – 5 km za hodinu, ale aj menšia
priemerná rýchlosť je viac, ako nič. Len
sa treba hýbať.
Pri chôdzi by sme mali dodržiavať určité pravidlá. Základom správnej techniky je plynulosť, ktorá súvisí s rovnako
dlhými krokmi a tým aj rovnomerným
zaťažovaním obidvoch nôh. Chôdza by
mala byť pružná, čím bude odľahčená
chrbtica a kĺby. Dosiahneme to tak, že
najprv citlivo došliapneme na pätu a postupne prenášame ťažisko tela dopredu k

špičke, zatiaľ čo sa päta odľahčuje. No a
chodiť by sme mali pravidelne, teda
každý deň alebo aspoň 5x do týždňa po
pol hodinke a postupne možno aj viac.
Obrovskou motiváciou sú hodinky s
krokomerom, ktoré vám merajú počet
krokov počas celého dňa, okrem toho
Vám ukážu, aký máte tep a majú mnoho
ďalších funkcií. Keď si ich kúpite, uvidíte, ako budete svoje kroky sledovať.
Nie sú až také drahé, bežná cena je niečo
cez 30 eur. Funkcia merania počtu krokov sa dá nainštalovať aj do mobilu.
Keď ku chôdzi pridáte ešte správnu životosprávu, dostatok zeleniny a ovocia,
menej cukru a mäsa, s našim zdravím to
urobí zázraky. Vždy je lepšia prevencia
ako liečba. Napriek tomu, kto už má infarkt za sebou, alebo trpí nejakým chronickým ochorením, chodiť môže a urobí
pre seba veľa, pretože mnohé choroby sa
dajú „vychodiť“. Aj keď nie celkom,
prospech je jednoznačný. My sme v našom Klube dôchodcov začali chodiť s
paličkami. Bola to nielen športová aktivita, ale aj sme sa radi stretávali, porozprávali a spoločne trávili čas. Verím, že
sa k tejto zdravej aktivite vrátime, keď
doznie pandémia a budeme si spoločne
utužovať zdravie. Zatiaľ však chodievajte aj samy, alebo s partnerom, kamarátom, kamarátkou, pomôže vám to lepšie stráviť tieto ponuré dni a urobíte veľa
pre svoje zdravie.
Dagmar Gonosová

Inšpirované článkom z časopisu 21. století, č. 1: Človek chodiaci: prejdete 6000 krokov denne?
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Seniori - pozor na výživu a to nielen v čase pandémie !
Ľudia nad 65 rokov sú v období pandémie koronavírusu najohrozenejšou skupinou z pohľadu
šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií. Okrem obmedzenia pohybu na verejnosti a dôslednej hygieny je dôležitou súčasťou prevencie aj správne stravovanie.
Práve výživa je kľúčová v predchádzaní rôznym komplikáciám, ktoré sa u nich môžu vyskytnúť, ak by ochoreli. Strava seniorov by mala byť v prvom rade pestrá a obsahovať základné
skupiny potravín, ako zložené sacharidy (pečivo, cestoviny, zemiaky), ovocie a zeleninu, či
mlieko a mliečne výrobky.

12
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Keďže v dôsledku pandémie nie je možné zorganizovať sľúbené stretnutie seniorov s Andrejom
Dúbravským, mladým umelcom žijúcim v Rastislaviciach, tak aspoň sprostredkovane, týmto
časopisom, si predstavíme jeho tvorbu a spýtame sa na jeho život v našej obci.
Andrej Dúbravský sa narodil v Nových Zámkoch, v rokoch 2004 – 2008 študoval na ŠÚV v
oddelení kameňosochárstva a v rokoch 2008 – 2014 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bakalárske štúdium absolvoval v 4. ateliéri prof. Ivana Csudaia. Absolutórium získal v
ateliéri prof. Daniela Fischera. V roku 2011 získal druhé miesto v súťaži Maľba 2011 a v nasledujúcom roku v tej istej súťaži prvú cenu. Od roku 2009 aktívne vystavuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, v Galérii mesta Bratislava a v početných súkromných zbierkach.
Pre mňa, občana tejto obce, je fascinujúce, že všade uvádza, že tvorí striedavo v Rastislaviciach
a v New Yorku. Je teda najväčším propagátorom našej obce po celom svete, lebo vystavuje
v rôznych krajinách - New York, Berlín, Česká republika atď.
Ja som sa s jeho tvorbou prvýkrát
stretla na výstave v galérii WHITE
& WEISS v Bratislave, ktorej vlastníkom je spisovateľ Pavol Weiss.
Ten o tvorbe A. Dúbravského píše:

Predstavujem si chlapca, ktorý leží
v tráve a pozoruje chrobáky, húsenice, motýle a všelijakú tú svoloč,
ktorá je základom nášho žitia. Sme
niekde na začiatku potravinového
reťazca tohto sveta, sveta zberačov
a lovcov.
Lovec Andrej Dúbravský ale neloví iba v
spomienkach z hmyzej ríše. Nemenej dôležitou súčasťou jeho sveta je on sám, jeho
prežívanie tohoto sveta. Možno sa cíti ako
motýľ uväznený do podoby húsenice, ktorý
by najradšej vyzliekol svoju kožu a roztiahol vlastné krídla do krásy. Možno sa cíti
ako obeť, ktorú v každom okamihu môže
ozobať nejaký kohút, predstaviteľ vyššieho
sveta, a teda zároveň predátor - ničiteľ. Kohúti a sliepky sú krásne, ale my chovatelia
hydiny vieme, že keby sme pri nich spadli a
ostali ležať na zemi, po pár dňoch ostanú po
nás len ohlodané kosti, lebo tie malé triceratorapsy by si na nás pochutili.
Každá krása je nebezpečná, hovoria nám
Andrejove obrazy, a preto nás neustále zneisťuje.

Romantizujúci pohľad na detstvo je spochybnený komínmi a výparmi z chemičky.
Zelená je možno zelenou jedovatou.
Húsenica je možno mikrosvet geneticky
zmutovaný do príšerných rozmerov, uvedomujeme si, že húsenice dokážu pomalou a
trpezlivou činnosťou zničiť všetko zelené a
živé, aby sa zmenili na motýle.
Pre mňa je Andrejov svet maľby svetom, v
ktorom sa stráca detstvo a istá forma nevinnosti. Nie tej sexuálnej, ale tej nevinnosti,
ktorá nás núti vidieť svet v celej jeho obludnosti a nebezpečenstve. Svet plný strachu a
obáv, ktorý je dobre maskovaný pominuteľnou krásou.
Andrej je pozorný pozorovateľ, v jeho postavách, ktoré hľadia cez okno na vonkajší
obraz, akoby oddelený od toho vnútorného
13
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a zároveň s ním spojený, je zakódovaný aj
jeho tvorivý prístup. Medzi svoje myšlienky
a vonkajší svet nám predkladá svoje vízie.

Sú ako paravány, cez ktoré môžeme vidieť
oboma smermi.

Požiadala som Andreja o odpovede na nasledujúce otázky a verím, že po pandémii sa stretneme
na živo a budeme obdivovať jeho tvorbu a názory na život okolo nás.
• Aké máte umelecké zázemie – maľuje niekto v rodine?
Nikto v rodine nemá umelecké vzdelanie. Môj otec je stavebný inžinier a moja mama je chemická inžinierka. Myslím si, že mama vie kresliť, ale nerozvíjala to. Nikto v rodine netušil, že
umením sa dá aj živiť. Netušili, čo by som mohol vlastne robiť po škole, ale aj napriek tomu
ma hlavne mama veľmi podporovala. Hovorila, nech študujem, čo ma baví a neskôr sa uvidí…
a ja som za to vďačný.
• Maľovali ste už od malička?
Kreslil som vraj veľmi obsesívne úplne od mala. Celé hodiny. Máme zachovaných množstvo
kresieb napríklad dalmatíncov, ktorých moja babka chovala v Poľnom Kesove.
• Kde ste študovali a kto Vás viedol – umelecký vedúci ?
Na strednej škole som študoval, kameňosochárstvo. Bolo to fyzicky náročné, alebo možno
náročné hlavne pre mňa. Nie som natoľko manuálne zručný. Používali sme uhlové brúsky s
diamantovými kotúčmi a iné stroje a nástroje. Čudujem sa, že som za tie 4 roky neprišiel o
žiaden prst. Viac ako polovica spolužiakov boli dievčatá a niektorým to išlo fakt perfektne,
takže asi to nebolo o hrubej sile ale jednoducho o cite pre tento druh práce. Na druhej strane
veľmi som si užíval kolektív spolužiakov a pedagógov a napríklad hodiny dejín umenia a začal
som doma maľovať. Neľutujem ani najmenej, že som si na strednej vybral tento odbor. Po
maturite ma prijali na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, z čoho som mal obrovskú
radosť. Tam som študoval 6 rokov na katedre maľby.
• Ako ste sa dostali do našej dediny
Moja babka - Helena Homolová predala svoj dom v Poľnom Kesove. Mal som myslím 14 rokov. Presťahovala sa do Šurian. Bola to pre mňa smutná udalosť, pretože som v Poľnom Kesove trávil všetky prázdniny a mal som tam kamarátov, s ktorými som vyrastal. Na druhej strane
v tom veku ma začínali zaujímať rôzne “lákadlá mesta” asi ako každého teenagera. Na jednej
strane umenie a kultúra, čo mesto ponúka a na druhej strane “diskotéky” a podobné záľuby,
ktorými si prejde asi každý mladý človek. Na Poľný Kesov som myslel čoraz menej… Keď
som doštudoval, strávil som dve letá v nejakom prenajatom ateliéri v Bratislave, chodil som
tam každé ráno električkou a každý večer naspäť a cez víkendy som chodil na výlety a tešil som
sa na “dovolenky” na chate a podobne. V podstate som žil ako keby som pracoval niekde na
úrade alebo vo fabrike a keď som si predstavil, že takto mám stráviť zvyšok života, bol som
znepokojený. Nevedel som ako to mám zmeniť. Keď som sa vrátil v roku 2015 z New Yorku,
prenajal som si na dve noci izbu v hoteli na kúpalisku v Poľnom Kesove a vtedy som si uvedomil, že ja vlastne vôbec nemusím bývať v lete v Bratislave, že by som si mohol kúpiť dom, kde
by som mohol maľovať! Mal som 27 rokov a pravdupovediac som si ani presne neuvedomoval,
čo kúpa domu obnáša. Dohodli sme rýchlo stretnutie s jednou pani z realitnej kancelárie, tá mi
ukázala niekoľko domov v Poľnom Kesove, na Veľkej Doline a v Rastislaviciach. Môj budúci
dom ma zaujal na prvý pohľad, vždy som kamošom závidel, že ich babky majú pozdĺž domu
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verandu - gánok a letnú kuchynku. Moja babka to totiž nemala. O Rastislaviciach som pravdupovediac netušil nič, dom vyzeral super, ulica sympatická, za záhradou len pole - to sa mi
páčilo. Stále mi nešlo do hlavy ako môže byť obec bez krčmy, ale na druhej strane máme dve
reštaurácie, čo je pre mňa určite dôležitejšie. Najprv som si myslel že celý dom premením na
ateliér, ale tento dom bol z vnútra taký pekný a udržiavaný, že mi bolo ľúto ho zašpiniť farbou.
Preto maľujem celé leto vonku a už 4 roky plánujem výstavbu poriadneho ateliéru, ale stále to
odkladám.
• Páči sa Vám tu? Máte tu už nejakých priateľov?
Najprv mi chýbal les, pretože v Bratislave sme bývali hneď pri vinohradoch a takmer každý
deň som chodil do lesa do Karpát so psom - je to paradox, ale najväčšia výhoda Bratislavy je
dostupnosť prírody - jazerá na kúpanie a Karpaty, ale aj polia a hájiky v okolí Rastislavíc majú
svoje čaro, a les si hádam časom vypestujem na svojej záhrade. “Vďaka” korone som poobjavoval rôzne nové zákutia chotára, pretože sa snažím každý deň prechádzať. Myslím, že poľovníci si o mne myslia, že som nejaká miestna “bláznivá Viktorka”, keď ma stretnú samého niekde
na medzi, haha. Najvrúcnejšie ma okamžite privítali Janko a Jarka Pavelovci, ktorí bývajú
oproti a neraz mi pomohli. Často sme debatovali pri bráne s Lacom Sklenárom, žiaľ už nebohým. Minulý rok som mal 10 výstav, takže som nerobil nič iné len maľoval celé dni a noci
a vždy, keď som mal chvíľu času, boli tu na návšteve nejakí starí kamoši alebo rodina, takže
som vôbec nemal kedy kultivovať vzťahy s “degešanmi”. Často som na to myslel a bolo mi to
ľúto. Presne pred rokom som si vravel, že toto leto to zmením a budem viac spoločenský v
rámci obce, ale prišla korona… dúfam že v lete 2021 to dobehnem…
• A čo New York? Ako ste sa tam dostali ? Máte tam priateľov? A ateliér?
Do New Yorku som sa jednoducho rozhodol ísť v roku 2014 keď som doštudoval vysokú školu.
Takmer nikoho som tam nepoznal. Mal som ubytko iba na prvý týždeň a ateliér som hľadal.
Bolo to naozaj náročné. Na tie zážitky by nestačili ani dva rozhovory, boli určite aj nejaké slzy.
Myslel som si, že ak sa chcem stať “slávnym umelcom” musím byť v New Yorku, haha, znie
to veľmi naivne, ale stále si myslím, že je na tom aj čosi pravdy. Od 2014 chodím do New
Yorku každý rok zhruba na 5 mesiacov v roku. Naposledy som tam bol pred rokom v marci.
Potom prišla pandémia a nemohol som tam ísť, dokonca ani na vlastnú samostatnú výstavu,
ktorá prebehla túto jeseň.
• Kde trávite najviac času ?
V marci to bude kompletne prvý celý rok, ktorý som strávil v Rastislaviciach!
• Čo Vás inšpiruje ?
Záhrada, hydina, polia, klimatická kríza a dejiny umenia, ľudia…
• Aký druh maľby u Vás prevláda ?
… expresívny, rýchly… Maľujem najmä v lete vonku akrilovými farbami a plátno striekam
hadicou, často mi po plátne behajú sliepky.
• Kde všade ste už vystavovali ?
Dlhodobo spolupracujem s galériami v Berlíne, v Ríme a v New Yorku, ale vystavoval som aj
na rôznych iných miestach a samozrejme v “Česko-Slovensku”.
• Dá sa prežiť v dnešnej konkurencii ?
Nevnímam kolegov umelcov ako konkurenciu. Ak chce niekto kúpiť môj obraz, chce ho z nejakého špecifického dôvodu, ktorý sa nenachádza v dielach mojich kolegov a samozrejme je to
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aj naopak. Ak niekoho zaujíma napríklad geometrická abstrakcia (maľby štvorcov a kruhov
atď.) alebo ženské akty, určite sa neozve mne a to je v poriadku.
• Máte aj iné koníčky ?
Mám pocit, že takmer všetky moje aktivity sú koníčky. V tom má moje povolanie výhodu.
Samozrejme ma baví záhrada, žiaľ najviac ma bavia trvalky, ktorých som vysadil celú džungľu
a milujem pozorovať včely a motýle , ktoré sú prilákané trvalkami. Radšej by som bol, ak by
som sa tak vedel nadchnúť pre zeleninu, ale už sa zlepšuje aj to. Mám malú zbierku kaktusov a
sukulentov, z ktorých mám veľkú radosť. A rád plávam a veľa čítam každý deň - knihy sú
jedna z mojich najväčších záľub. Televízor nevlastním a nepozerávam ani žiadne seriály cez
internet ani nič podobné…
• Ako prežívate súčasnú situáciu poznačenú koronou ?
Priznám sa, že koronu beriem veľmi vážne, nosím aj respirátor aj rúško naraz a nestretávam sa
(takmer) s nikým. Neodpustil by som si to, ak by sa kvôli nejakému môjmu rozmaru alebo
nezodpovednosti nakazila napríklad moja mama alebo iný starší člen rodiny, ktorý by prišiel na
návštevu. Veľa umelcov je zvyknutých tráviť veľa času osamote - napríklad v ateliéri, takže
lockdowny neprežívam tak tragicky a trochu si aj užívam, že môžem tráviť v Rastislaviciach
toľko času…

Rastislavických seniorov pozdravujem a teším sa na stretnutie po pandémii.
Veľmi pekne ďakujem za odpovede, prajem veľa tvorivých síl, námetov a pekný život v Rastislaviciach.
Pripravila G. Kuklišová

Suroviny
1 pohár voda
125 g maslo
1 pohár múka hladká
štipka soľ

1 PL extrakt vanilkový
3 ks vajíčka
na posypanie cukor škoricový
na vysmážanie olej

Na čokoládový dip 100 ml smotana na šľahanie a 150 g čokoláda
Postup
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1 V hrnci si zohrejeme vodu. Keď je horúca, pridáme maslo a štipku soli. Privedieme do varu,
aby sa maslo celkom roztopilo, stále miešame. Pridáme múku a poriadne miešame kým sa nám
vytvorí hladká masa, ktorá sa odlepuje od okrajov hrnca.

2 Preložíme si cesto do misky, primiešame vanilkový extrakt a necháme vychladnúť. Potom
po jednom pridávame vajíčka, dobre ich vmiešame - odporúčam poriadne vymiešať ručným
mixérom! - až nám vznikne lepkavá hmota. V hrnci si rozohrejeme olej (treba ho dať viac, aby
v ňom šištičky plávali). Cesto si preložíme do vrecúška na zdobenie (mne sa osvedčili 2 obyčajné mikroténové sáčky, ktoré som si dala do seba, aby boli pevnejšie a odolnejšie voči roztrhnutiu). Ak máte, použite zdobiacu špičku, alebo si jednoducho odstrihnite rožtek sáčku.

3 Budeme vytláčať 5-7 cm pásiky, ktoré odstrihneme nožíkom. Mali by sa vytláčať priamo
do oleja, ale kým by ste urobili piatu, tá prvá by už horela. Takže si plech potrieme olejom a
naň si vytláčame pásiky (poriadne ho vytrite inak sa vám cesto prilepí a zničíte si pekné pásiky),
ktoré vyprážame dozlatista v dobre rozohriatom oleji. Ukladáme ich na papierový obrúsok,
nech odsaje prebytočný olej.
4 Ešte kým sú šištičky teplé, obalíme ich v škoricovom cukre. Podávame ich s hustým čokoládovým dipom, ktorý si pripravíme nasledovne: zohrejeme si 100 ml smotany na šľahanie tesne
pred bod varu, nalámeme do nej 150 g čokolády a miešame, kým nám nevznikne vláčna tekutá
čokoláda. Do čokolády môžete pridať rum, koňak alebo vanilku, môžete použiť aj bielu čokoládu. Zaujímavá je aj kombinácia čokolády s chilli. Ja som servírovala churros aj s ovocím,
ktoré sme tiež máčali v čokoláde. Hotová mňamka!
Recept poslala pani Mária Pavlíčková k fašiangom, aby sme vyskúšali aj iné ako tradičné šišky
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Slovo na záver
Samozrejme, pokiaľ nám situácia dovolí, tak pokračujeme v pôvodne naplánovaných výletoch
– na Nitriansky hrad, do SND, potulky po regióne a budeme pokračovať aj v zdokonaľovaní sa
na počítačoch a v záujme zdravia i v pohybových aktivitách tak, ako sme si to naplánovali.
Zatiaľ nám ale iné nezostáva, len prečkať, túto pre nás nepriaznivú dobu, chrániť sa a využiť
možnosti, ktoré sa nám ponúkajú, napríklad aj od členov občianskeho združenia Máme radi
Rastislavice. Zvykajme si prijímať ponúknutú pomoc a využiť, pokiaľ ju potrebujeme. Janka
Králiková a Ľudka Pauková ma oslovili s otázkou, ako by mohli informáciu o ich ochote vám
pomôcť s očkovaním alebo so sčítaním obyvateľov, hlavne starších, osamelých a nemobilných,
posunúť k vám, keďže sociálne siete sú pre mnohých nedostupné. Sľúbila som im zverejnenie
v našom časopise. Preto, ak pomoc potrebujete, neváhajte zavolať a dohodnúť sa podľa inštrukcií. Ich pomoc je nezištná a určite sa riadia myšlienkami:
Rešpektuj starých, keď si mladý.
Pomáhaj slabým, keď si silný.
Priznaj si chybu, keď sa mýliš.
Pretože jedného dňa budeš ty ten starý, slabý a ten, čo sa mýli.
G. Kuklišová

Milan Rúfus

Modlitba za Slovensko
Hreje ma dňom i nocou,
vystlané mäkkou vravou mám
a mozoľmi otcov.

Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov, mnoho mám
a mnoho, mnoho detí.

Môj dobrý Bože, vzhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
keď si ho stvoril malé.

To hniezdo uvil Stvoriteľ.
A sám aj určil komu:
koho tam pozve prebývať
do človečieho domu,
kto si bude smieť odomknúť
i zamknúť jeho bránu,
kto pluhom krájať ako chlieb
zem, Bohom darovanú.
Viem jedno hniezdo, rád ho mám.
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